
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i, blgdow formalnych dyskwalifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryeria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtrugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszQ byi realistyczne.Budzet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia.

I

Tytul wniosku:

,,Swigto l4tielkiego Kucku - Dziefi Sw.

Wawrzyficu"
Termin rozDoczeciaz 10,08.2019 r.
Termin zakoftczeniaz 10.08.2019 r.
Partner I - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicy Wielki Kack

Partner 2 *

Zr zeszenie Kaszub sko -P omorski e O ddziat w Gdyni

Partner 3 *

Parufrapw. Sw, Wawrzyfca w Gdyni

a moZe byd wigksza liczba paftnerow,

OPIS PRZEDSIqWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przed sigwzigcia.

Mieszkafcy Wielkiego Kacka majE bardzo silne poczucie tozsamoSci, odwoluj4ce
siE do kaszubskich korzeni tego miejsca. Obecnie sercem historycznego Wielkiego
Kacka jest zab.ytkowy obszar ruralistyczny dawnej wsi z przeszlo stuletnim
koSciolem pw" Sw" Wawrzyrica. Parafra poza miejscem kultu katolickiego stanowi
takZe miejsce spotkari wielu wsp6lnot i stowarzyszefi konsoliduj4c spolecznoSi
dzielmcy. Szukaj4c daty, kt6ra bylaby pewnym symbolem dla tego miejsca
proponujemy 10 sierpieh - dzief patrona wielkokackiej parafii - Sw. Wawrzynca.
W naszym zamierueniu organizowane Swigto ma podkreSlai i pielggnowai dawne
korzenie Wielkiego Kacka oraz urozmarcil ofertg kulturaln4 skierowan4 do
mieszkaric6w.

Grupa
odbiorc6w. Odbiorcami s4 wszystkie grupy wiekowe mieszkaric6w Wielkiego Kacka i okolic.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu zostanie zorganrzowany kilkugodzinny festyn rodzinny.
Poprzedzi go spacer historyczno-krajoznawczy po Wielkim Kacku. Gl6wn4 atrakcjq
festynu bgd4 wystgpy kaszubskich zespolow oraz warcztaty dla dzieci - kaszubskie
kwiaty z bibuLy oraz tworzenie kartek tr6jwymiarowych. Zaplanowano takie
konkursy wiedzy dla dzieci i doroslych, niewielki poczgstunek oruz przygotowanie
okoliczno5ciowej kartki zwiqzanej z histori4 Wielkiego Kacka.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Impreza odbgdzie siE 10 sierpnia 2019 roku wedlug nastgpuj4cego harmonogramu:

- spacer historyczno-krajoznawczy po Wielkim Kacku;

- otwarcie Swigta Wielkiego Kacka - Dnia Sw. Wawrzyhca;

- !\rystgpy kaszubskich zespol6w;

- konkursy wrcdzy o Wielkim Kacku

-warcztaty dla dzieci: kaszubskie kwiaty zbibuLy orazlworzenie kartek
tr6jwymiarowych

Skr6cony
opis
przedsigwzi
gcia
(maksymaln
ie3
zdama)do
umieszczeni
a na stronie
intemetowej

W ramach projektu zostanie zorganizowany kilkugodzinny festyn rodzinny
odwoluj4cy sig do dziej6w Wielkiego Kacka. Poprzedzi go spacer historyczno-
krajoznawczy po dzielnicy. Glown4 atrakcjq imprezy bgd4 wystgpy kaszubskich
zespol6w 'oraz warsztaty dla dzieci - kaszubskie kwiaty z bibuly oraz lworzenie
kartek tr6jwymiarowych. Zaplanowano takle konkursy wiedzy dla dzieci i
doroslych, niewielki poczgstunek oraz przygotowanie okolicznoSciowej kartki
zwiqzanej z histori4 Wielkiego Kacka.

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie

Srodk6wl)

Koszt calkowity
(brutto)

Wystgpy kaszubskich
zespolow otaz
nagloSnienie

Warsztaty kaszubskie
kwiaty zbibuly oraz
tworzenie kartek
tr6jwymiarowych

Konferansj er oraz
organrzacja konkurs6w

3,000,00 zl

2,000,00 zl

500,00 zl

3.000,00 zl

2.000,00 zL

500,00 zl



4

5

6

7

8

Nagrody na konkursy

Wynajgcie stol6w,law

Przygotowanie
poczgstunku (kielbaski
napoje)

Projekt i wydruk
plakat6w, zaproszen
orazkartki
okolicznoSciowej

Zorgantzowanie
spaceru krapznawczo-
historycznego
(przewodnik)

500,00 zL

2.000,00 zl

3.500,00 zl

800,00 ztr

200,00 zl

500,00 zl

2.000,00 zL

3.500,00 zl

800,00 zl

200,00 zl

P Gdynia

P Gdynia

yruaZKP

ZKP Gdy

ZKP Gdynia

Razem 12.500.00 zl 00.00 zl 12.500.00 zl
I) Nie wigcej nii k'vvota wynikajqca z $ 1 ust. 2 zasad przeprowadzania
konkursu
2) Nie iest oblipa.toryiny.

Inne uwagi
maJ4ce
maczenre
przy ocenle
budzetu.

DziehDziecka na Wielkim Kacku bEdzie doskonal4 okazj4 do wsp6lnego aktywnego
spgdzenia czasu dzieci i rodzic6w. W doskonalej atmosferze bEdzie moana poznac
tradycje kaszubskie i zapoznaf sig z kulturqtej ziemi.

O.Swiadczam, i:,e jako partner wniosku konkursowego ,,Swigto ll/ielkiego Kacka - Dziefi iw.
W'awrzyfica" jestem gotrfw do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wief
publiczny0h, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci poZvtku publiczneso i o wolontariacie.
ImiE i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramieniarady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacy lub wiceprzewodniczacy rady dzielnicv)

Marek Rodak - Przewodnrcz4cy Rady Dzielnicy Wielki Kack

Imie i nazwisko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(v)

An d rzej Bu s ler - Preze s Zrzeszenia Kaszubsko -P omorskie go

Oddzial w Gdyni

Imie i nazrryisko osobv oodnisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(v)

Ks. Jaroslaw E. Piotrowski - Proboszczparuflpw.
Sw. Wawrzyica

Potwierdze nte zNohenia wnio sku :

data

Centrum Aktyurncicir 0hl,ivatelskiej

l,;'J 1 5, Ztl 1B

DOi lois
Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala radv dzielnicv o orzvstaoieniu do konkursu. W

vr
ouu

dzielnicy jego wysokoSd musi byi okreSlona w uchwale.
y dzrelntcy o przyst4p przypadku du wtrasnego rady


